NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Diamanten kl 09.00-12.00
och Norrtäljesalen, Estunavägen 14 Norrtälje, kl 13.30-15.30

Beslutande

Se förteckning

Övriga deltagande

Ulf Gustavsson, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson

Justeringens
plats och tid

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
2008-04-28

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Anne Josefsson

Paragrafer 29-37

Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren
Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2008-04-22

Datum för
anslags uppsättande

2008-04-29

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

.................................................................
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2008-05-20
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Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

NÄRVAROLISTA
NAMN

PARTI NÄRVARO TID
Ja

Nej

VOTERING
Ja

LEDAMÖTER
Ann S Pihlgren
Nils Matsson
Bino Drummond
Patrik Dahl
Britt-Marie Åhman
Margareta Säterli
Ann Lewerentz
Olle Jansson
Marita Jeansson
Jan Sjöblom
Leif Glavstedt
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x

m
m
m
m
c
c
fp
s
s
s
s

x
x
x
x

§ 29-35
§ 29-35

ERSÄTTARE
Sören Forslund
Anders Björkman
Inger Nordqvist
Ove Eriksson
Linda Sundberg
Liv Westermark
Mikael Öst
Raija Lundgren
Veronica Hartwig
Emil Persson
Kerstin Sjölund

Närvaro totalt

Justerandes sign

x
x
x
x

Tjg § 36-37
Tjg § 36-37
x

x
x

N

F

Votering totalt

Ja
Nej
Avstår

Utdragsbestyrkande

Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 29

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen

§ 30

Val av justerare och tid för justering

§ 31

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

§ 32

Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning, val av
tre förvaltarrepresentanter för 2008

§ 33

Återtagande av tidigare beslut om behov av förskola i
Drottningdal

§ 34

Anmälan av delegationsbeslut

§ 35

Anmälan av delgivningar

§ 36

Rapport från förvaltningen

§ 37

Rapport från arbetsutskottet, ordförande och vice
ordförande

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Bsn § 29

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen
Inga övriga ärenden är anmälda.
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Bsn § 30

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll,

att

justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
måndagen den 28 april 2008.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Bsn § 31

Dnr BSN 07-106 042

Månadsrapport för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

tacka för rapporten och med godkännande överlämna
den till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Ekonomisk rapport per mars 2008
Politikerberedning
Au 8/4

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 april 2008 , § 25.
Förvaltningschefen redogjorde för föreliggande ekonomisk rapport per
mars månad 2008, samt utfall 2007-2008 och budget 2008.
Beslutande sammanträde

BSN 22/4

Ekonomichefen redogör för månadsrapport per mars 2008 med uppföljning per intäkts- och kostnadsslag och verksamhet. Kommentarer
till uppföljning och utfall lämnas i rapporten.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Bsn § 32

Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning, val av tre
förvaltarrepresentanter för 2008
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

välja Ann S Pihlgren (m), Britt-Marie Åhman (c) och Marita
Jeansson (s) som nämndens förvaltarrepresentanter år 2008.

Bakgrund
Stiftelselagen (SL) trädde i kraft den 1 januari 1996. Om ett åtagande
att förvalta stiftelselagens egendom görs av en eller flera fysiska
personer föreligger egen förvaltning. Görs ett sådant åtagande av en
juridisk person föreligger anknuten förvaltning. När kommunen åtar sig
att förvalta en donation (förvaltningsåtagande) föreligger således en
stiftelse med anknuten förvaltning.
Kommunkansliets skrivelse 1997-01-24 redogör närmare för stiftelselagen. Kommunstyrelsen beslutade 1997-03-24, § 62 att anta direktiv
rörande stiftelser med anknuten förvaltning att gälla fr o m den 1 april
1997.
Den nämnd som är angiven som förvaltare skall, enligt stiftelseförordnandet, besluta om utdelning, samt blir redovisningsskyldig inför
kommunstyrelsen. Förvaltare består av nämndens ledamöter. Förvaltarstyrelse (kommunstyrelsen) och förvaltare bestämmer själv sin organisation.
Barn- och skolnämnden ansvarar för följande stiftelser: Stenbergska
stiftelsen, Skolfonden och Carlssonska stiftelsen
Förvaltarstyrelsen för donationsfonder antog den 15 december 2006,
Fs § 9, av ledningskontoret upprättat placeringsreglemente för Norrtälje
kommuns stiftelser med anknuten förvaltning, samt att placeringsreglementet gäller från och med den 1 december 2006.
Nämndens förvaltarrepresentanter år 2007 var Ann S Pihlgren (m),
Patrik Dahl (c) och Marita Jeansson (s).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Bsn § 32 forts
Politikerberedning
Au 8/4

Arbetsutskottet beslutade den 8 april 2008, § 27 att ärendet behandlas
direkt på nämnden så att ledamöterna hunnit tillfrågas om intresse att
vara förvaltarrepresentant.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Bsn § 33

Dnr BSN 08-116 714

Återtagande av tidigare beslut om behov av förskola i
Drottningdal
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

återta nämndens beslut 2006-09-18 i ärendet gällande
behov av förskola i Drottningdal.
Motiveringen till återtagande av beslutet är att efterfrågan
av förskoleplatser inte längre kvarstår i och med att den
enskilda förskolan Vildnissarna utökat sin verksamhet.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-03-20
Bakgrund
Barn- och skolnämnden beslutade den 18 september 2006, § 81 att
föreslå kommunstyrelsen uppdra till tekniska kontoret att utreda kostnader och praktiska förutsättningar för uppförande av en permanent
förskola vid Drottningdalsenheten, eller möjligheten att anvisa eventuell
närliggande ledig lokal.
Vid tidpunkten då beslutet togs var efterfrågan på förskoleplatser i
området för Drottningdalsenhetens upptagningsområde stort och beräknades öka ytterligare i samband med planerad nybyggnation av ett
trettiotal bostadshus i Roslagsbro församling.
Den enskilda förskolan Vildnissarna i Drottningdal har utökat sin verksamhet, vilket inneburit att behovet av kommunala förskoleplatser inte
längre är aktuellt.
Politikerberedning
Au 8/4

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 april 2008 , § 28.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Bsn § 34

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 94-105 enligt
förteckning daterad 2008-04-01.

Bakgrund
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Beslutande sammanträde
Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Bsn § 35

Anmälan av delgivningar
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

förteckningen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning över delgivningar föreligger.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Bsn § 36

Rapport från förvaltningen
Mål för musikskoleverksamheten
Förvaltningschefen informerar om det pågående arbetet med att
utveckla och genomföra en process och dialog där nämndens politiker,
rektorer och de fackliga organisationerna alla blir delaktiga i framtagningen av nya gemensamma mål för musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun.
Avtal med TioHundra gällande elevhälsa
Barn- och skolförvaltningen och TioHundraförvaltningen har en
pågående förhandling om vilka tjänster som skall köpas till skolhälsovården.
Riktlinjer för lokalutnyttjande
Förvaltningschefen informerar om det pågående arbetet med uppdraget
att reducera antalet paviljonger och lokaler.
Ny organisation av rektorsområden i förskole- och
dagbarnvårdarverksamheten
Från och med den 1 augusti 2008 utökas antalet enheter med
dagbarnvårdare och förskolor så att det totalt blir åtta, med följande
sammansättning:
- Norrtälje östra förskoleenhet består av förskolorna Solbacka, Tellus,
Parken och dagbarnvårdarverksamhet. Rektor är Sara Edström.
- Norrtälje västra förskoleenhet består av förskolorna Blåklinten,
Paletten, Skogen och dagbarnvårdarverksamhet. Rektor är Agneta
Hansén.
- Norrtälje södra förskoleenhet består av förskolorna Lugnet i
Bergshamra, Ejdern på Köpmanholm, Hysingsviks förskola, Lyan i
Frötuna och dagbarnvårdarverksamhet. Rektor blir Inger Appel.
- Norrtälje nordöstra förskoleenhet består av förskolorna Svanbo i
Svanberga, Skogsgläntan på Rådmansö, Vätö förskola och
dagbarnvårdarverksamhet samt eventuella nyetableringar. Rektor blir
Britt-Marie Åsell Rydberg, som även fortsatt ansvarar för Parkenheten.
- Rimbo östra förskoleenhet består av förskolorna Skarsjö och Vallby i
Rimbo, Fårhagens förskola i Skederid, Brokulla i Edsbro och
dagbarnvårdarverksamhet. Rektor blir Lena Solström.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Bsn § 36 forts
- Rimbo västra förskoleenhet består av förskolorna Månskenet, Håsta
och Bålbro i Rimbo. Maskrosen i Rånäs, Närtuna förskola och
dagbarnvårdarverksamhet. Rektor blir Kerstin Henriksson.
- Hallsta förskoleenhet består av förskolorna Snödroppen, Gottsta
förskola, Slåttergubben, Tallbacken i Hallstavik. Kuggwass i Herräng,
Klockarbo i Skebobruk och dagbarnvårdarverksamhet. Rektor blir
Anne-Marie Zetterman.
- Väddö förskoleenhet består av förskolorna Vinden i Älmsta,
Piggskutan på Björkö-Arholma, Sörgården på Söderbykarlsenheten,
Grisslehamns förskola och dagbarnvårdarverksamhet. Rektor blir Hans
Forslin.
Nya skolplanen
Nämnden, rektorerna och de fackliga organisationerna skall gemensamt
arbeta med framtagandet av den nya skolplanen. Nya datum för arbetet
är vid nämndens sammanträde den 22 april, rektorskonferens den 23
april och gemensam dialog den 24 april. Beräknat datum för beslut är
den 20 maj.
Dagbarnvårdarverksamheten
Förvaltningen håller på att ta fram ett förslag till justeringar i riktlinjerna för dagbarnvårdarverksamheten när det gäller öppethållande,
omsorgstid för placering i familjedaghem och att familjedaghem endast
ska erbjudas i dagbarnvårdarens hem. Ärendet tas upp till nämnden för
beslut i maj.
Studie- och yrkesvägledningsorganisationen (SYV)
Utbildningsförvaltningen har till sin nämnd lämnat ett förslag om
förändring av den nuvarande SYV-organisationen. I det fall barn- och
skolnämnden beslutar att återta studie- och yrkesvägledarna till sin egen
verksamhet måste en ramöverföring ske från utbildningsnämnden till
barn- och skolnämnden.
Enkät om kundnöjdhet
Den enkät som var planerad att gå till elever i år 2, 5 och 8 och deras
föräldrar under våren är senarelagd och beräknas skickas ut under
oktober/november. Då även friskolornas elever ingår i enkäten bör den
kostnaden ingå i budget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Bsn § 36 forts
Skolval
Genomförandet av skolvalet har gått mycket bra. I stort sett alla elever
har fått sitt förstahandsval förutom de som valt till vissa friskolor.
Förändringar på enheterna
Förvaltningschefen informerar att vissa förändringar av enheternas
struktur och organisation kan bli nödvändig i och med beslutet om de
nya rektorsområdena för förskolorna. En skiss över verksamheterna
kommer att presenteras för nämndens ledamöter den 22 april.
AV-centralens framtid
AV-centralen betjänar samtliga verksamheter inom barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens ansvarsområde. En översyn av
verksamhetens framtid och inriktning pågår.
Matleverans
Tidigare upphandling för mattransporter inom barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen var indelad i fyra delar/områden.
Avtal tecknades med tre leverantörer gällande ett år med möjlighet till
förlängning ett plus ett år.
En kostnadsjämförelse har genomförts per leverantör. Inom Rimboområdet är prisskillnaden stor, varför en ny upphandling bör göras där.
Förlängning av de övriga avtalen har gjorts med Hallsta Buss AB och
Norrtälje Taxi AB på ett år.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-04-22

Bsn § 37

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice
ordförande
Medborgardialog
Ordföranden meddelar att den tidigare beslutade medborgardialogen
som beslutats av barn- och skolnämndens presidium och val- och
demokratinämnden har flyttats fram till den 30 september.
Barnchecklistan
Barnchecklistan som ingått som underlag vid handläggning av ärenden
och vid beslut i nämnden kommer att ersättas av checklista som
fokuserar på nämndens vision i nya skolplanen.
Nya skolplanen
Nämndens och rektorernas gemensamma arbete med nya skolplanen
fortsätter i Folkets hus torsdagen den 24 april kl 15.00-17.00.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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